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Veliki Mojster je nekoč rekel: "Iniciacija je zelo dobro seme. Da bi mu omogočili  rast, mora 
imeti  okrog sebe dobro ograjo. "To ograjo  je imenoval Satsang – druženje z drugimi satsangiji, 
druženje z Mojstrom, druženje ob poslušanju Mojstra. In to je zelo velika pomoč in podpora pri 
rasti semena iniciacije.  

Zato so ta srečanja, druženja in seminarji kot umik na počitnice, zelo dobra so za našo 
regeneracijo in  nas vodijo od  naših vsakdanjih svetnih dejavnosti nazaj na pravo pot, da 
odkrijemo naš pravi namen življenja; da odkrijemo kdo smo in da zapustimo ta nered. Lahko 
smo zelo srečni, da smo v majhni skupini ljudi, ki so našli popolnega živega Mojstra, oziroma, da 
je popolni živi Mojster našel nas in nam dal možnost, da se izognemo tej zmedi, v kateri živimo. 
V nasprotnem primeru si ne morem niti predstavljati načina, da bi našli pot iz kroga 
reinkarnacij,  da ne bi spet in spet prehajali iz enega življenje v drugega. Zakon karme je takšen. 
Zaveže te za vedno.  

O tem sem razmišljal razumsko. Ali obstaja izhod? Lahko kaj storimo? In vsakič, ko rečem: "Ali 
lahko kaj storimo?" Vsakič, ko nekaj storimo, nas to ohranja tukaj. To je  karma. Nekaj narediš in 
si ujet. Nekaj storiti pomeni karmo. To je strašno stanje, ker naš um ne deluje na noben drug 
način, razen, da moramo nekaj storiti. "Kaj lahko storim glede tega?" Veliko ljudi mi postavljajo  
to vprašanje, tudi v intervjujih. V zvezi s tem, "Kaj lahko storim glede tega?" - vsi si želijo nekaj 
storiti. Vsakič, ko nekaj storiš, ustvarjaš karmo in ostaneš tukaj še dlje. Naj še tako razmišljam, 
poti ven ni. Um nikakor ne more zapustiti svojega lastnega zapora. 

Vendar nekaj mora biti izven tega sistema, nekaj kar nas potegne iz tega in edina stvar, ki 
resnično deluje izven tega sistema, je Popolni Živi Mojster, ki deluje z ravni zavesti, ki presega 
um in je nad njim. Drugačne poti nisem videl. Srečeval sem mnogo Jogijev, Jogishwarov, 
Mojstrov. Spoznal sem več Mojstrov kot kdorkoli od vas, šel sem celo tako daleč, da sem 
poizkušal njihove sisteme in načine, da ugotovim, če nas lahko karkoli popelje iz tega. Nisem 
mogel najti ničesar, kar bi lahko delovalo bolje kot delo za delo z Mojstrom, ki deluje iznad uma 
in nas lahko popelje iz tega.  Popelje pa nas na zelo subtilen način. Subtilnost njegove metode 
je…. 

Veliki Mojster je to imenoval: »Potegniti las iz masla«. Indijska fraza; da te potegne ven kot las, 
ki je v maslu. Samo tako gladko pride ven. Brez upiranja. Ne ... Ne gre za odstranitev trna iz 
telesa. Je las, ki se povleče iz masla. Tako deluje Mojster. Kakšna pa je metoda, ki nas lahko tako 
nežno  povleče? 

Ta metoda je, da nam ponudi nekaj tehnik, da bi zaposlil naš um, potem pa uporabi metodo 
ljubezni,  s katero te potegne ven. Ljubezen obstaja nad umom in je zelo preprosta metoda. 
Njegovi ljubezni se naš um upre. Imamo dvome, imamo vprašanja, katere ustvarja naš um. Sami 
si  ustvarjamo ovire zaradi našega uma. On pride in  se vplete v naše probleme. Začne 
odgovarjati na vprašanja o naših mentalnih situacijah, o naših problemih, tako da zaposli naš  
um, postane nam pomemben in povezan z nami preko naših problemov. In po tem, ko  se 
vplete v naše probleme,  se razvije med nami odnos, v katerem ga bomo začeli gledati kot na 
nekoga, ki rešuje naše mentalne težave, fizične probleme, probleme naših odnosov, problemov 
sveta, začne se razvijati ljubezen do njega. On pa nam izkaže močno, brezpogojno ljubezen. 



Ujamemo se v njegovo ljubezen. In to je ljubezen, ki nas privlači in pozabimo  vse probleme  
našega uma. To je kot vlečenje lasu iz masla. To je fraza, ki jo je uporabljal. Torej, to je. . . 
Imamo veliko srečo. Vsem vam čestitam. Ne vem, če res veste, kako ste blagoslovljeni. Zelo smo 
blagoslovljeni, da imamo to priložnos 

Potem, ko nas Mojster inicira in ko nas pogleda v obraz in v oči, on ne gleda telesa. On gleda 
skozi oči, za očmi.  On gleda dušo kaj vse je duša preživela v družbi uma v različnih inkarnacijah. 
To gleda. Z enim pogledom lahko vidi celotno sliko. Ko vidi celotno sliko, ve, da je pravi čas, da 
vas izpusti iz tako slabega in dolgotrajnega zapora. In reče: "V redu, tvoj čas je prišel. Ti si ena 
od označenih ovc na mojem seznamu. Še preverim. Iniciran ".   "Ko ste enkrat inicirani, nima več 
takih skrbi, kot jih imate vi. Mi smo zaskrbljeni, da "moramo opraviti še tako veliko dela. 
Moramo iti še. . ." Popolnoma nič. 

Mojster ob iniciaciji od tega trenutka dalje prevzame  polno odgovornost, da nas popelje nazaj 
domov, da nas spravi ven iz te zmede. Vendar ve, da naš um nima te vere. Naš um ne verjame. 
Naš um tega ne vidi. In zato se še vedno borimo. Še vedno smo navajeni, da delamo z umom in 
telesom in zato nadaljujemo s tem. In on igra to igro z nami. Prav, vendar ni zaskrbljen, ker ima 
popolno kontrolo. Saj lahko prilagodi našo karmo,  tudi preteklo karmo. Izbrisal bo Sinchit 
karmo, in spremenil naš odnos. Čutili boste velike spremembe, ki vstopajo v vaše življenje, kot 
da bi se nenadoma spremenil določen življenjski stil in sedaj živite nekako drugače. 

In potem postopoma, postopoma pričneš čutiti, da obstaja nekaj pomembnejšega od tistega, 
kar delaš. Da je nekaj pomembnejšega od tvojih dolžnosti in tvoje karme in tvojega dela tukaj. 
postopoma ugotoviš, da nič ne pomeni več kot ljubezen in predanost do Učitelja in prejemanje 
njegove ljubezni, ki jo ceniš na kakršen koli način. Postajamo čustveni. V naših očeh imamo 
solze. V srce nam pridejo solze, ki jih ne moremo zadržati. In  vse to je odziv na spremembe ki 
jih je naredil Mojster. Na njegov način, na njegov končni način, da nas izvleče iz te zmede in 
nereda s svojo ljubeznijo. 

Nič drugega nas ne potegne ven  iz uma, naj  povem, da je vse ostalo le hrana za um; vključno z 
meditacijo; vključno z vsem, kar sem vam nekaj dni tu govoril. To je, da zadovoljimo naš um, da 
odstranimo nekatere ovire, ki nam preprečujejo, da izkušamo  ljubezen do Mojstra. Ljubezen  
Mojstra je vedno tam. Ko te enkrat inicira , se naseli vate. Lahko preveriš, da je v tebi. On  
deluje znotraj tebe. Včasih deluje, kot da si ti. Lahko se združi v tebi, ne da bi za to vedel. In ko 
rečeš: "To zgleda kot delo Mojstra," je on opravil skozi tebe. 

To je čudovit odnos, ki ga ustvarja znotraj tebe. Kdaj boste izvedeli? Ko resnično dosežete 
napredek tako, da premagate ovire v umu in se odpravite v svojo notranjost in ugotovite, da je 
bila to ves čas roka  Mojstra. In da je delal tudi tisto, za kar ste mislil, da ste delali sami. Takrat  
spoznaš, da je to tako imenovani trud, ki ga nekdo vloži po iniciaciji, sama milost. Vse je milost 
Mojstra. Med njima ni nobene razlike. 

Torej, to je nekaj tako edinstvenega in to želim poudariti, ker se počutim tako srečen in 
blagoslovljen, da sem v družbi toliko mojih sopotnikov. Vsi smo potniki, ki potujejo po isti poti. 
Mi vsi potujemo k istemu cilju. Ko se potujemo v množici, se zgodi, da so nekateri malo pred 
nami, nekateri  malo za nami. Nekatere hitro dohitimo. Nekateri ostanejo malo za nami. 
Nekateri so počasni. Nekateri imajo težave s kolenom. Nekateri lahko tečejo hitreje. Enako je 
tudi na duhovni poti. Vsi mi potujemo v isti smeri. 

 



Nekateri od nas so zatavali z glavne ceste. Ta glavna cesta, ki vodi do našega resničnega doma 
in jo Mojstri včasih imenuje "Camino Real". Mojster je poznal  malo španščine – ti dve besedi - 
"Camino Real", pomenita Kraljevska cesta. To je kraljevska cesta, ki  gre naravnost iz točke za 
očmi, in pelje vse do Sachkhanda. Njen opis je zvočni tok. Ta zvok izvira iz Sachkhanda. Prihaja 
od tam. Spusti se v našo zavest. in je manifestacija zavesti. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U0sDXtONCMA 

 


